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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ กำร ด้ำนกำรออกแบบ ให้คำปรึ กษำ และ
วำงระบบงำนด้ำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ และกำรสื่ อสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร และทำงบริ ษทั
มีกำรจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 23 มีนำคม 2553 ซึ่ งเป็ นระยะเวลำมำนำน 9 ปี โดยได้รับควำมร่ วมมือ
จำกผูใ้ ห้บริ กำรเครื อข่ำยชั้นนำของประเทศในโครงกำร One Stop Service เพื่อเสริ มกำรให้บริ กำร
แบบครบวงจรสำหรับลูกค้ำ ให้บริ กำรงำนด้ำน ติดตั้งระบบเครื อข่ำยงำนบริ กำรด้ำนคอมพิวเตอร์
ระบบกล้องวงจรปิ ดและกำรบริ กำร ณ ไซต์งำนทุกพื้นที่ทว่ั ประเทศไทย
คณะผูจ้ ดั ทำได้เข้ำมำปฏิ บตั ิงำนโครงกำรสหกิ จศึกษำ ณ บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด
ในตำแหน่ งผูช้ ่วยพนักงำนทัว่ ไป ปั ญหำเบื้องต้นที่ได้พบ คือ ในบริ เวณพื้นที่ของคลังเก็บสิ นค้ำ มี
พื้นที่กำรจัดสรรค่อนข้ำงน้อย จึงทำให้เกิดปั ญหำในกำรค้นหำสิ นค้ำอยูบ่ ่อยครั้งและกำรจัดเรี ยงของ
สิ นค้ำยังไม่เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย จึ งต้องทำกำรจัดสรรพื้นที่ ให้เข้ำรู ปตำมสต็อกแต่ละชนิ ดของ
คลังสิ นค้ำ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่กำรค้นหำสิ นค้ำในคลังและจัดเก็บอุปกรณ์สินค้ำให้เข้ำที่ตำม
ประเภทของสิ นค้ำและตำแหน่งที่เหมำะสมของสิ นค้ำ เพื่อให้กำรค้นหำสิ นค้ำ ในคลังและอุปกรณ์
ในคลังสิ นค้ำมีประสิ ทธิ ภำพแก่บริ ษทั
ดัง นั้นคณะผูจ้ ดั ท ำจึ ง มี แนวคิ ดในกำรท ำโครงงำนเรื่ องกำรนำกิ จกรรม 5ส มำพัฒนำกำร
จัดเก็บคลังสิ นค้ำและกำรพัฒนำระบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้ำด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ
บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ เพื่อจัดกำรคลังสิ นค้ำและบริ หำรพื้นที่จดั สรรในกำรวำงสิ นค้ำให้เป็ น
หมวดหมู่ตรงตำมประเภทของสิ นค้ำ เพื่อให้มีควำมสะดวก สบำย และรวดเร็ วในกำรค้นหำสิ นค้ำ
ในคลังสิ นค้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งเพื่อให้กำรบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้ำมีควำมเป็ นระบบ
ง่ำยต่อกำรบันทึกและกำรตรวจสอบข้อมูลมำกยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1)เพื่อนำหลัก 5ส มำใช้ในกำรจัดกำรคลังสิ นค้ำ
1.2.2)เพื่ อจัดทำระบบบันทึ กข้อมูล คลังสิ นค้ำของ บริ ษ ทั เซสท์ต้ ี เทคโซลู ชั่นจำกัด ด้วย
โปรแกรมMicrosoft Excel
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1)ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ ศึกษำและหำแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ ด้วยกำรนำแนวคิดหลัก
กิจกรรม 5ส และ เพื่อพัฒนำข้อมูลสิ นค้ำในคลังด้วยโปรแกรม Microsoft Excel มำประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดเพื่อกำรจัดกำรบริ เวณคลังสิ นค้ำ
1.3.2)ขอบเขตด้ ำนผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่ พนักงำนแผนกผูด้ ูแลในส่ วนของคลังสิ นค้ำ ของ
บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด
1.3.3)ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่ บริ ษทั บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด
1.3.4)ขอบเขตด้ ำนเวลำ ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึง
วันที่ 30 สิ งหำคม 2562
1.4 ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1)กำรจัดสิ นค้ำและอุปกรณ์ต่ำงๆในคลังสิ นค้ำมีควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1.4.2)เพิ่มพื้นที่ในกำรจัดสรรของสิ นค้ำมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
1.4.3)กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคลังสิ นค้ำมีควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและถูกต้อง
1.4.4)ช่วยให้กำรตรวจสอบวัสดุและสิ นค้ำภำยในอดีตและอนำคตง่ำยขึ้น
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บทที่ 2
ทบบวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การจัดการคลังสิ นค้ า (คำนำย อภิปรัชญำสกุล.2537:146-147)
กำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรคลังสิ นค้ำจะกระทำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ จะต้องมีกำรกำหนด
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผูป้ ฏิ บตั ิงำนในทุกระดับ มีเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นงำนให้บรรลุ ผลสำเร็ จตำ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์หลักในกำรที่จะปฏิบตั ิงำนเก็บรักษำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมี
อยู่ 4 ประเภท คือ
2.1.1 การใช้ เนื้อที่ได้ ประโยชน์ ที่สุด หมำยถึ ง สิ นค้ำจะต้องได้รับกำรจัดเก็บรักษำให้ได้
ประโยชน์มำกที่สุดจะกระทำได้โดยยึดหลักว่ำ เมื่อมีกำรจัดวำงสิ นค้ำในพื้นที่หนึ่ ง จะต้องให้ทุกๆ
ลูกบำศก์เซนติเมตร ของเนื้ อที่ เก็บรั กษำที่ มีอยู่ท้ งั ทำงตั้งและทำงนอน ในพื้นที่ น้ นั ได้ใช้หมดเสี ย
ก่อนที่จะเอำพื้นที่ อื่นมำใช้ในกำรเก็บรักษำเพิ่มเติม เนื้ อที่ที่สูญเสี ยไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ คื อ
ค่ำใช้จ่ำยต้นทุนที่ตอ้ งเสี ยเปล่ำของกิจกำรคลังสิ นค้ำ ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรงกับกำรเกิดรำยได้และ
กำไรของประกอบกิ จกำร พนักงำนเก็บรักษำจะต้องรำยกำรคำแนะนำหรื อคำสั่งในกำรปฏิบตั ิเมื่อ
ปรำกฏว่ำมีเนื้อที่ในกำรเก็บรักษำสู ญเสี ยไป โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิบตั ิกำรของตน และ
ถือปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำสั่งอย่ำงเคร่ งครัด
2.1.2การใช้ เวลาและแรงงานให้ ได้ ประโยชน์ มากที่สุด หมำยถึง กำรประหยัดทรัพยำกรที่มี
ค่ำในกำรปฏิบตั ิงำนที่เก็บรักษำสิ นค้ำอีกส่ วนหนึ่ งหำกสิ นค้ำได้มีกำรจัดเก็บอย่ำงถูกต้องแล้ว กำร
จัดสิ นค้ำที่มีน้ ำหนักมำกจะสำมำรถทำกำรยกขนโดยใช้กำลังคนแต่น้อยและใช้เวลำน้อย กำลังคน
สัมพันธ์กบั เวลำที่คำนวณออกมำเป็ นชัว่ โมง คนมีค่ำเป็ นเงินค่ำใช้จ่ำยอันเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของ
กิ จกำรคลังสิ นค้ำ กำรใช้อย่ำงไม่ประหยัดย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรเกิ ดกำไรของกิ จกรรม
ผูจ้ ดั กำรคลังสิ นค้ำจะต้องประหยัดทั้งแรงงำนและเวลำ เฉลียวฉลำด เพื่อประสิ ทธิ ผลของกิจกำร
2.1.3 การเข้ าถึงสิ นค้ าทีเ่ ก็บไว้ น้ ันได้ สะดวกทีส่ ุ ด หมำยถึง สิ นค้ำจะต้องได้รับกำรจัดเก็บใน
ลักษณะที่สำมำรถนำออก และจัดส่ งออกไปได้ง่ำยและมีค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด กำรจัดเก็บสิ นค้ำจะต้อง
อยู่ภำยใต้กำรอำนวยกำรของหัวหน้ำงำนคลังสิ นค้ำ และปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ปั จจัยที่สำคัญที่จะต้องพิจำรณำในกำรจัดเก็บสิ นค้ำที่จะให้สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก ได้แก่ ตำแหน่ง
ที่ต้ งั ของประตูทำงเดินแถวและทิศทำงของกำรจัดเก็บสิ นค้ำ
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2.1.4 การป้องกันสิ นค้ าในที่เก็บรั กษาได้ ดีที่สุด หมำยถึง สิ นค้ำจะต้องได้รับกำรจัดเก็บใน
ลักษณะสิ นค้ำที่ป้องกันสิ นค้ำนั้นๆ จำกกำรสู ญหำยหรื อกำรบุบสลำยอันเนื่ องมำจำกกำรลักขโมย
สภำพอำกำศ อัคคีภยั กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่ำงรุ นแรง กลิ่นสิ่ งเปื้ อนปนต่ำงๆ และแสงสว่ำงที่
มำกเกิ นไป กำรป้ องกันอำจรวมไปถึงควำมต้องกำรในกำรใช้มำตรกำรบำรุ งรักษำเป็ นพิเศษต่ำงๆ
ต่อสิ นค้ำบำงรำยกำรในขณะที่เก็บรักษำอยูใ่ นคลังสิ นค้ำ
2.2 เทคนิค 5 ส (สุ วฒั น์ แซ่ดนั่ .2545:3-4)
เป็ นกระบวนกำรหนึ่ งที่เป็ นระบบมีแนวปฏิบตั ิ ที่เหมำะสมสำมำรถนำมำใช้เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขงำนและรักษำสิ่ งแวดล้อมในสถำนที่ทำงำนให้ดีข้ ึน ทั้งในส่ วนงำนด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำร
บริ กำร ซึ่ งนำมำใช้ในกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนขององค์กร ได้อีกทำงหนึ่ งหลักกำร 5 ส เป็ น
ปัจจัยพื้นฐำนกำรบริ หำรคุณภำพที่จะช่วยสร้ำงภำพแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำนให้เกิดบรรยำกำศที่น่ำ
ทำงำน เกิ ดควำมสะอำดเรี ยบร้ อยในสำนักงำน ถูกสุ ขลักษณะ ทำให้พนักงำนสำมำรถใช้ศกั ยภำพ
ของตนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ สร้ำงทัศนคตี่ดีต่อหน่วยงำน ซึ่ ง 5 ส มีดงั นี้ คือ
2.2.1 สะสาง ส ที่หนึ่ ง สะสำง เป็ นจุดเริ่ มต้นของกำรทำ 5 ส และมักเป็ นปั ญหำมำกในกำร
ปฏิ บตั ิ ส่ วนใหญ่เรำจะมีควำมเข้ำใจว่ำ สะสำง คือ “ กำรแยกของที่ตอ้ งกำรและของที่ไม่ตอ้ งกำร
ออกจำกกัน ของที่ไม่ตอ้ งกำรให้ขจัดทิ้งไป ” ควำมเข้ำใจดังนี้ ทำให้เกิดปั ญหำที่เป็ นอุปสรรคอย่ำง
ยิ่งในกำรทำ 5 ส คือ ไม่สำมำรถตัดสิ นใจได้วำ่ อะไรเป็ นของที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ตอ้ งกำร เพรำะดูจะ
เป็ นของที่ตอ้ งกำรไปทั้งหมด และยังเกิ ดปั ญหำที่น่ำหนักใจ คือ คนที่เป็ นสิ่ งที่ไม่ตอ้ งกำร ( ซึ่ งมัก
เป็ นหัวหน้ำงำน ) และควรขจัดทิง้ ไป
2.2.2 สะดวก ส ที่สอง สะดวก คือ “ กำรจัดวำงของให้เป็ นระเบียบเพื่อควำมปลอดภัยและ
สะดวกในกำรใช้งำน ” ควำมเข้ำใจนี้ ไม่ทำให้เกิดอุปสรรคในกำรทำ 5 ส แต่จะทำให้ไปไม่ถึง
จุดมุ่งหมำยที่แท้จริ งของ ส สะดวกนี้ เพรำะมัวหลงทำงอยูก่ บั คำว่ำ “ เป็ นระเบียบ หยิบง่ำย หำยรู ้ ดู
งำมตำ ”
2.2.3สะอาด ส ที่สำม สะอำด คือ “ กำรทำควำมสะอำดสถำนที่ทำงำน เครื่ องจักร อุปกรณ์
และสถำนที่ทำงำนอยู่เสมอ ”เพรำะเข้ำใจกันว่ำ ควำมสกปรกเป็ นบ่อเกิ ดของสำรพัดปั ญหำ ทำให้
คุณภำพและผลผลิ ตต่ ำ แต่มกั เข้ำใจผิดว่ำกำรทำควำมสะอำดคือสำระสำคัญ และเป็ นหลักใหญ่ใน
กำรทำ 5 ส ที่จริ งแล้ว ส สะอำด ไม่ได้มีควำมหมำยเพียงแค่กำรทำให้สะอำดหมดจดหรื อกำรทำให้
ปรำศจำกฝุ่ น แต่ยงั มีควำมหมำยมำกกว่ำนั้น
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2.2.4สุ ขลักษณะ ส ที่สี่ สุ ขลักษณะ คือ “ สภำพหมดจดสะอำดตำ โดยรักษำ 3 ส แรกให้คง
สภำพอยูเ่ สมอ ”ถ้ำพิจำรณำให้ดีจะเห็นว่ำ คำว่ำ “สุ ขลักษณะ” กับควำมหมำยของมันข้ำงต้นนั้นไม่
สอดคล้องกัน และค ำว่ำ “สุ ขลักษณะ” พำให้กำรทำ 5 ส หลงทำงเข้ำรกเข้ำพง เช่ น กำรตกแต่ ง
บริ เวณด้วยกระถำงต้นไม้ เพื่อควำมสดชื่ นและสุ ขลักษณะที่ดีในหน่ วยงำน เป็ นต้น ซึ่ งไม่เกี่ยวกับ
ควำมหมำยของมันไว้เลย
2.2.5สร้ างนิสัย ส ที่ห้ำ สร้ำงนิ สัย คื อ “ กำรบ่มเพำะสร้ ำงนิ สัยของพนักงำนให้มีระเบียบ
วินยั และปฏิ บตั ิตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เป็ นข้อบังคับอย่ำงเคร่ งครัดจนเป็ นนิ สัย ”เป็ น ส ที่สำคัญ
และยำกมำกที่สุดในกำรทำ 5 ส เพรำะมักสรุ ปกันว่ำ เนื่ องจำกกำรสร้ ำงนิ สัยต้องใช้เวลำนำน ยำก
บ้ำง หรื อสร้ำงนิ สัยไม่ได้จริ งบ้ำง กำรทำ 5 ส จึงไม่เกิดผลหรื อไม่ได้ผลเท่ำที่ควร ควำมล้มเหลวใน
กำรทำ 5 ส จึงถูกโยนมำให้ ส สร้ำงนิ สัยเป็ นส่ วนใหญ่ และควำมยำกในกำรสร้ำงนิ สัย จึงถูกยกมำ
อ้ำงอยูเ่ สมอเมื่อประสบควำมล้มเหลวในกำรทำ 5 ส
2.3 โปรแกรม Microsoft Excel(อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล.2560:153-155)
2.3.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel
เป็ นโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตำรำง ที่มีควำมสำมำรถในกำรคำนวณ และสร้ำงกร
กรำฟจำกข้อมูลได้รวดเร็ ว ปั จจุบนั Microsoft Excel ได้พฒั นำให้มีกำรปรับปรุ งกำรใช้งำนให้ ง่ำย

ขึ้น รวมถึงคุณลักษณะด้ำนอื่น ๆ ที่ถูกพัฒนำให้มีประสิ ทธิ ภำพ มำพร้อมควำมสำมำรถ
ใหม่หลำยประกำร อำทิ คอลเล็คชันแผนภูมิใหม่ เครื่ องมือวิเครำะห์ขอ้ มูลที่ใช้ง่ำยขึ้น กำรแทรก
แผนที่สำมมิติ กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้กบั PivotTable กำรเพิ่มสู ตรลงบนตำรำงด้วยกำรเขียนด้วย
ลำยมือ เครื่ องมือ Smart Lookup สำหรับค้นหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงรวดเร็ ว
2.3.2ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel
กำรเก็บข้อมูลใน Microsoft Excel จะถูกจัดเก็บเป็ นไฟล์ขอ้ มูลที่เรี ยกว่ำ เวิร์กบุก๊ หรื อ สมุดงำน
(Workbook)โดยแต่ละสมุดงำนจะประกอบด้วยตำรำงข้อมูลหลำยๆ หน้ำที่เรี ยกกันว่ำ เวิร์กชีต หรื อ
แผ่นงำน(Worksheet)ดังตัวอย่ำงไฟล์เวิร์กบุก๊ ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเก็บข้องมูล 3เวิร์กชีดคือ Sheet1Sheet2
และ Sheet3 ซึ่ งแยกเก็บข้อมูลต่ำงกัน กำรมีหลำยเวิร์กชีตในเวิร์กบุก๊ เดียวกัน ทำให้สำมำรถจัด
ข้อมูลได้อย่ำงเป็ นหมวดหมู่ โดยแยกเก็บในเวิร์กชีตที่แตกต่ำงกัน เช่น ถ้ำมีขอ้ มูลของพนักงำน เรำ
สำมำแยกรำยชื่อพนักงำนไว้ในแต่ละละเวิร์กชีต โดยเมื่อ Microsoft Excel บันทึกข้อมูลเวิร์กชีต
เหล่ำนี้จะถูกเก็บทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียวกัน
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2.3.3ประโยชน์ ของโปรแกรม Microsoft Excel
1)สำมำรถสร้ำงตำรำงเพื่อใช้ในกำรทำงำน และจัดตำรำงให้สวยงำมตำมที่กำหนด
2)เพื่อใช้ในกำรสร้ำงเอกสำรที่มีควำมสำมำรถในกำรคำนวณเชื่อมโยงสู ตรใช้สร้ำงรำยงำน
กำรสรุ ปผลในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น ตำรำงสรุ ปผลของรำยได้ ตำรำงสรุ ปผลจำนวนสิ นค้ำ ตำรำงสรุ ป
งบดุล สรุ ปข้อมูลของพนักงำน เช่น ขำดสำย และลำ เป็ นต้น
3)ใช้สร้ำงกรำฟ เพื่อใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลต่ำงๆ เช่น กรำฟแท่ง,กรำฟเส้น,วงกลม และ
รู ปแบบอื่นๆ
4)สำมำรถจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ในจำนวนข้อมูลที่ไม่เกิน 1 ล้ำนแถว
5)กำรใช้สูตรมีควำมสำมำรถในกำรคำนวณถูกต้องและข้อมูลมีควำมแม่นยำสำมำรถแปลง
ข้อมูลในตำรำง ไว้ใช้ในเว็ปเพจ เพื่อที่จะนำไปแสดงผลในโฮมเพจได้
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บทที่ 3
รายละเอียดขณะปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด

ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

102/50 หมู่ 1 ตำบลปำกเกร็ ด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี
11120
โทร : 02-673-1564
สาย

1
The mall

แฟกซ์ : 02-673-1564

Zestytech zolution
เพชรเกษม
38

ม.สยาม
BTS บางหว้ า

ถนน เพชรเกษม
Seacon
bangkhae

รู ปที่3.1 แผนที่สถำนประกอบกำร
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รู ปที่3.2บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด
ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั เซสตี้ เทค โซลูชนั่ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ กำร ด้ำนกำรออกแบบ ให้คำปรึ กษำ และ
วำงระบบงำนด้ำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่ อสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร และทำงบริ ษทั
มีกำรจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2553 ซึ่ งเป็ นระยะเวลำมำนำน 9 ปี โดยได้รับควำมร่ วมมื อ
จำกผูใ้ ห้บริ กำรเครื อข่ำย ชั้นนำของประเทศในโครงกำร One Stop Service เพื่อเสริ มกำรให้บริ กำร
แบบครบวงจรสำหรับลูกค้ำ ให้บริ กำรงำนด้ำน ติดตั้งระบบเครื อข่ำยงำนบริ กำรด้ำนคอมพิวเตอร์
ระบบกล้องวงจรปิ ดและกำรบริ กำร ณ ไซต์งำนทุกพื้นที่ทว่ั ประเทศไทย
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วิสัยทัศน์ ของบริษัท (Corporate Vision)
เรำดำเนินธุ รกิจมำกว่ำ 9 ปี โดยมีจุดเริ่ มต้นจำกธุ รกิจระบบกล้องวงจรปิ ด จำกนั้นเพื่อกำรดำเนิ นงำน
ที่ครอบคลุมจึงขยำยฐำนบริ ษทั รับเหมำระบบประกอบอำคำรเรำมีวิสัยทัศน์และควำมต้องกำรที่จะ
ให้บ ริ กำรที่ค รบวงจรระบบสื่ อสำรและ IT จึ งได้เริ่ ม ดำเนิ นงำนธุ รกิ จภำยในด้วยในปี 2553 ใน
ปั จจุ บนั เรำจึงมี ควำมมัน่ ใจในกำรให้บริ กำรทำงด้ำนงำนกล้องวงกรปิ ด และ ระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
อำคำรและ บ้ำนเรื อน รวมถึ งส ำนักงำนพร้ อมระบบประกอบกำรที่ท นั สมัย และครบวงจร ด้วย
ทีมงำนคุณภำพและเชี่ยวชำญพร้อมให้บริ กำร
พันธกิจของบริษัท (Corporate Mission)
1.บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด รับติดตั้งกล้องวงจรปิ ด และระบบอินเทอรเน็ต ด้วย
คุณภำพและบริ กำรที่ได้มำตรฐำน
2. ดำเนิ นแผนงำนและให้บริ กำรที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำทุกระดับด้วย ควำมจริ งใจ โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
3. กำรเพิ่ม พูนองค์ค วำมรู ้ และพัฒนำบุ คลำกรอยู่เสมอ เพื่ อเป็ นกลไกที่ ส ำคัญ ในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริ ญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4. ปลู กฝั งกำรคิดนอกกรอบโดยไม่กงั วลต่ออุปสรรค กำรสร้ ำงจิตสำนึ กของควำมเป็ น
เจ้ำของและกำรสร้ำงมุมมองควำมคิดเชิงบวกในทุกโอกำสให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ ง
5. กำรใส่ ใจต่อกำรสร้ำงคุณภำพชี วิตและกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมภำยใน ชุ มชน เพื่อควำมสุ ข
อย่ำงยัง่ ยืนถำวรในกำรอยูร่ ่ วมกันของชุมชนและธุ รกิจ
6. กำรดำเนิ นธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในหลัก ธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์ของผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ ำย
ค่ านิยมขององค์ การ
ลูกค้ำ – งำนที่ได้รับ ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรติดตั้งกล้องวงจรปิ ดรวมถึ ง
ระบบอินเทอร์เน็ต และควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนมีประสิ ทธิ ภำพ ลูกค้ำต้องได้รับควำมพึงพอใจ
สู งสุ ด
ผูข้ ำยสิ นค้ำ/ผูใ้ ห้บริ กำร – กำรสื่ อสำรต้องถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน กำหนดระบบงำนให้
มีประสิ ทธิภำพ สภำพแวดล้อมต้องมีควำมปลอดภัย
พนัก งำน – พัฒนำทัก ษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถให้แก่ พ นัก งำนอย่ำ งต่ อเนื่ อ ง พนัก งำน
สำมำรถเข้ำใจและปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
ส ำรวจ ติ ดตั้ง บ ำรุ ง รั ก ษำระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิ ดและระบบสื่ อสำร
โทรคมนำคมให้ แ ก่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ขนำดใหญ่ และหน่ ว ยงำนรำชกำรรวมถึ ง กำรจัด หำระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสำรโทรคมนำคมให้องค์กรธุ รกิจเช่ำใช้ เช่น อินเทอร์ เน็ต และติดตั้งสำย
เคเบิล้ สำยแลนด์

รู ปภำพที่ 3.3 ภำพในกำรดำเนินงำนติดตั้งสำยแลน และระบบอินเทอร์ เน็ต
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รู ปภำพที่ 3.4 ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
กลุ่มลูกค้ า
 กลุ่มบริ ษทั เครื อข่ำยออนไลน์ ได้แก่ Ais , True , Cat
 กลุ่มเครื อข่ำยกำรไฟฟ้ ำประเทศไทย ได้แก่ กสิ กรไทย และ ธนำรัตน์
3.3.1 รู ปแบบโครงสร้ างองค์ กร

รู ปภำพที่3.5 รู ปแบบโครงสร้ำงองค์กร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามโครงสร้ างเป็ นดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท สรรหำและติดต่องำนรวมถึงบริ หำรงำนและพนักงำน
2. ฝ่ ายบริหารงานธุรการ ตรวจสอบประสำนงำนและจัดระบบดำเนินงำนด้ำนเอกสำร
3. ฝ่ ายการตลาด วำงแผนกำรตลำด กำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ และกำรขยำยตลำด
4. ฝ่ ายบริหารงาน IT ควบคุมงำนที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์ เน็ต ได้แก่ เว็ปไซต์
5. ฝ่ ายบัญชี ตรวจสอบบันทึกและดูแลจัดเตรี ยม เช็คสั่งจ่ำย กำรรับเงิ น กำรจัดเก็บเงิ น ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เงินฝำกธนำคำรให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
6. ฝ่ ายผู้ดูแลStore เป็ นผูต้ รวจสอบกำรจัดซื้ อสิ นค้ำ และอุปกรณ์ ให้แก่บริ ษทั และดูแลคลังสิ นค้ำ
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับ
ชื่อนักศึกษำ
นำยวิศรุ ต จันเติม
รหัสนักศึกษำ 5904300128
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำย
พนักงำนผูช้ ่วยพนักงำนทัว่ ไปฝ่ ำย IT
ชื่อนักศึกษำ
นำยสุ ภทั รชัย ไชยฉิมพลี
รหัสนักศึกษำ 5904300132
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำย
พนักงำนผูช้ ่วยพนักงำนทัว่ ไปฝ่ ำยธุ รกำร
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายดังต่ อไปนี้
1.งานด้ านออกไซต์ งาน
ติดตั้งและตรวจสอบระบบสัญญำณอินเตอร์ เน็ตและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ดกำรติดตั้งAPและ
POEให้กบั ธนำคำรกสิ กรไทย
-Surveyจุดติดตั้งอุปกรณ์และระยะสำยที่ใช้ในกำรติดตั้งอุปกรณ์
-ตรวจสอบและจัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์สำหรับออกหน้ำไซต์งำน
-แจ้งให้ทำงสำขำรับทรำบว่ำจะมีกำรดำเนิ นกำรติดตั้งอุปกรณ์
-ติดต่อกับทำงสำขำเพื่อขอเข้ำดำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์
-เดินสำยไฟ
-นำสำยไฟและสำยแลน ใส่ Flex
-เจำะรู เพื่อติดตั้ง Ap และ Poe
-นำสำยไฟและสำยแลนนำเข้ำตูไ้ ฟ
-ติดตั้งระบบให้เข้ำกันทั้งหมดเพื่อทำให้เชื่ อมต่อกัน
-เช็คสัญญำณและระบบว่ำมีปัญหำขัดข้องหรื อไม่
-แจ้งลูกค้ำว่ำงำนสำเร็ จแล้ว
2.งานด้ านเอกสาร
-พิมพ์เอกสำร กำรพิมพ์เอกสำรเกี่ยวกับข้อมูลกำรเบิกสิ นค้ำ-และใบเสร็ จสิ นค้ำ
-เขียนรำยกำรกำรเบิกอุปกรณ์สินค้ำ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
-นำย อมรศักดิ์ พัดเกิด ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ดูแล สโตร์
-นำงสำว วิชุดำ ลิมปภำพันธ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จดั ซื้ อออนไลน์
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในกำรปฏิ บตั ิงำนนักศึกษำโครงงำนสหกิ จศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิ บตั ิงำนนับตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหำคม 2562
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3.7ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กาหนดหัวข้ อโครงงานและปั ญหาศึ กษาข้ อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปั ญหำในกำร
ดำเนิ นงำน ภำยในองค์กำร แล้วปรึ กษำ อำจำรย์ ละที่ ปรึ กษำ และพนักงำนที่ ปรึ กษำเพื่อกำหนด
หัวข้อโครงงำน
2.การศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ล กิ จกรรม 5 ส. ท ำกำรศึก ษำฝ่ ำยต่ ำง ๆ ภำยในบริ ษทั ว่ำมี กี่
ประเภทอะไรบ้ำงและทำกำรศึกษำระบบกำรกำรพัฒนำคลังสิ นค้ำ ว่ำแต่ละระบบมีลกั ษณะอย่ำงไร
ข้อดี? ข้อเสี ย? เพื่อที่จะได้ทำกำรเลือกแบบจัดสรรพื้นที่
3.การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล ทำกำรศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับเอกสำรต่ำงๆที่
ต้องบันทึ ก ศึ ก ษำรู ป แบบกำรบันทึ ก ข้อ มูล เพื่ อออกแบบฟอร์ ม ระบบกำรพัฒนำคลังสิ นค้ำด้ว ย
โปรแกรม Microsoft Excel
4.การลงมื อ ปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ว างไว้ ท ำกำรออกแบบฟอร์ ม กำรบัน ทึ ก ข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมMicrosoft Excel โดยมี ก ำรก ำหนดหั ว ข้อ ต่ ำ ง ๆ ในแบบฟอร์ ม จำกนั้ น จึ ง รวบรวม
แฟ้ มข้อมูลต่ำงๆ ของฝ่ ำยอำคำร เช่น ข้อมูลกำรซ่ อมแซม และข้อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นำมำ
บันทึกลงในแบบฟอร์ มที่ได้จดั ทำขึ้น
5.สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่ มโครงงาน นำข้อมูลที่ได้ท้ งั หมด มำทำกำรสรุ ปผลในกำรทำงำน
และจัดทำรู ปเล่มโครงงำน
ตารางที3่ .1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.กำหนดหัวข้อและปั ญหำ
2.กำรศึกษำ 5 ส. และระบบ
กำรพัฒนำคลังสิ นค้ำ
3. ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล
4. กำรลงมือปฏิ บ ตั ิง ำนตำม
แผน

2562
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม
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5. สรุ ป ผลและจัดทำรู ป เล่ ม
โครงงำน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
Hardware
-ปำกกำ กระดำษ ยำงลบ ดินสอ
-กล้องถ่ำยรู ป
-บันไดยกของ
-หนังสื อ สมุด
-กระดำษจด
-ไม้บรรทัด
-Computer
-Note Book
-เครื่ องปริ นท์
Software
-โปรแกรม Microsoft Word
-โปรแกรม Microsoft Power Point
-โปรแกรม Microsoft Excel
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
โครงการสหกิจศึกษาเรื่ องระบบคลังสิ นค้าของ บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชน่ั จากัด คณะผูจ้ ดั ทา
ได้ดาเนินการ 2 ส่ วน ดังนี้
4.1การนากิจกรรม5สมาพัฒนาการจัดเก็บคลังสิ นค้ า
มีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
4.1.1 การสารวจปัญหา
4.1.2 การนากิจกรรม 5ส มาใช้ในการแก้ปัญหาในบริ เวณคลังสิ นค้า
4.1.3 ผลจากการทากิจกรรม 5ส ในคลังสิ นค้า
4.2 การพัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วยโปรแกรมMicrosoft Excel
4.2.1วิธีการสร้างแบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
4.2.2การใช้แบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้า
1)การบันทึกข้อมูลในระบบ
2)การตรวจสอบการสั่งซื้อและการจัดเก็บสิ นค้า
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4.1การนากิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสิ นค้ า
4.1.1การสารวจปัญหา
จากการส ารวจปั ญหาใน บริ ษ ทั เซสท์ต้ ีเทคโซลูช่ันจากัด พบว่าพื้นที่มี จานวนจากัดทาให้มี
ความลาบากในการจัดเก็บสิ นค้า โดยต้องแบ่งพื้นที่จดั เก็บเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ชั้นที่1 คือ พื้นที่สาหรับจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์หลังจากการ Onsite Service เช่น บันได สายไฟ
สัญญาณต่าง ๆ รวมถึงพวกเครื่ องมือขนาดเล็ก -ใหญ่ เช่น ไขควง ประแจ เทป สองหน้า กรรไกร สว่าน
เจาะพื้นปูนไฟฟ้ า สว่านมือไฟฟ้ า ซึ่ งมีวสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ตอ้ งจัดเก็บเป็ นจานวนมากพบว่ามี
ปั ญหาดังนี้
-การจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์หลังจากการ Onsite Service จัดวางอย่างไม่เป็ นระเบียบทาให้การ
ยากต่อการหยิบใช้
-จัด เตรี ย มวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการใช้ง านครั้ งต่ อ ไปเกิ ดความล าบากและไม่ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย
-การค้นหาวัสดุอุปกรณ์ทาได้ยาก เพราะต้องรื้ อสิ นค้า ทาให้เสี ยเวลา
-มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสิ นค้าวัสดุต่อการใช้งานจึงต้องนาอุปกรณ์บางส่ วนไปทิ้ง
เช่น สายไฟที่ใช้งานไปแล้ว แล้วตัดทิ้งจึงไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้ในครั้งต่อไป

ภาพที่4.1อุปกรณ์จากการใช้งานOnsiteชั้นที่1

ภาพที่4.2อุปกรณ์จากการใช้งานOnsiteชั้นที่1
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ชั้นที่ 2 คือ พื้นที่สาหรับจัดเก็บวัสดุ IT เช่นกล่องรับสัญญาณWifiกล่องสัญญาณกล้อง CCTV
กล่องตูแ้ ล็ค วิทยุสื่อสาร เป็ นของที่มีมูลค่าแพง และสาคัญที่ตอ้ งทาการแยกพื้นที่จดั เก็บเป็ นการจัดเก็บ
ในช่องต่าง ๆ พบว่ามีปัญหาดังนี้
- ยังไม่มีการแยกและจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ ทาให้ยากต่อการค้นหา
- ยากต่อการเช็ควัสดุและสิ นค้า

ภาพที่4.3การเก็บอุปกรณ์ IT ชั้นที่ 2

ภาพที่4.4การค้นหาวัสดุและสิ นค้ายากชั้นที่1

19

ภาพที่4.5อุปกรณ์จากการใช้งานOnsiteชั้นที่1

ภาพที่4.7อุปกรณ์จากการใช้งานOnsiteชั้นที่1

ภาพที่4.6อุปกรณ์จากการใช้งานOnsiteชั้นที่1
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4.1.2 นากิจกรรม 5ส มาใช้ ในการแก้ปัญหาในบริเวณคลังสิ นค้ า
คลังสิ นค้าของบริ ษทั เซสท์ต้ ีเทคโซลูชนั่ จากัด มีการจัดเก็บสิ นค้าเป็ น 2 ส่ วนคือชั้นที่1 และ ชั้น
ที่2 ซึ่ง ชั้นที่1 คือวัสดุอุปกรณ์สาหรับผูป้ ฏิบตั ิ Onsite งานต่าง ๆ ส่ วนชั้นที่ 2 คือเก็บสิ นค้าและอุปกรณ์
สาหรับIT และรอการติดตั้ง โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินกิจกรรม 5 ส ดังนี้
1)สะสางคือ การแยกของที่ตอ้ งการและของที่ไม่ตอ้ งการออกจากกัน ของที่ไม่ตอ้ งการให้ขจัด
ทิ้งจะดาเนินการจัดแยกของที่จาเป็ นโดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการดังนี้
- การแยกประเภทของวัส ดุ แ ละสิ น ค้า อุ ป กรณ์ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง น าไปเก็ บ ใส่ ช่ อ งเดี ย วกัน เช่ น
อุ ป กรณ์ สื่ อ สารหรื ออุ ป กรณ์ โทรมนาคม และ ในส่ วนของที่ ไ ม่ มี มู ล ค่ า หรื อ ไม่ ใ ช่ วสั ดุ อุป กรณ์ ที่ มี
ความสาคัญก็นาออกไป เช่ นขยะพลาสติก กล่ องเปล่า เพื่อให้เวลาการเบิกสิ นค้าหรื อนาไปใช้ให้เกิ ด
ความง่าย และ สะดวก ต่อการค้นหาเช่นสายไฟที่เหลือใช้ และ กล่องเปล่า รวมถึงอุปกรณ์ที่ชารุ ดแล้ว
นาออกไปทิ้งให้ตรงจุดส่ วนอุปกรณ์สาหรับการ Onsite ปฏิบตั ิงานข้างนอกพื้นที่ จะทาการแยกเป็ น
หมวดหมู่ในแต่ละช่องเช่น สายไฟ หมวกเซฟตี้ เสื้ อสะท้อนแสง ท่อเฟ็ กส์ สะหว่านมือ สะหว่านไฟฟ้ า
สายแลน และรวมถึงวัสดุอื่น ๆ
- การติดป้ ายให้ชดั เจนสาหรับอุปกรณ์ที่รอการใช้งานและอุปกรณ์สาหรับ IT ที่ไม่สามารถ
นามารวมกับวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกล่องรับสัญญาณในช่องเก็บของต่างๆเพราะว่าเวลาจะเบิกของ
หรื อนาของไปใช้ได้ จะต้องมาเอาเฉพาะตรงจุดนี้เท่านั้น

ภาพที่4.8พื้นที่การเก็บอุปกรณ์สาหรับ กล่องสัญญาณต่าง ๆ
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ภาพที่4.9การนาอุปกรณ์ที่ชารุ ดและวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็ นออกไปทิ้งและรวมถึงขยะชั้นที่ 2

ภาพที่4.10การนาสายไฟที่เหลือใช้นาออกไปทิง้ ชั้นที่ 2
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ภาพที่4.11การแยกประเภทสิ นค้าให้อยูแ่ ตกต่างกันชั้นที่2

ภาพที่4.12ติดป้ ายบอกไว้สาหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่รอการใช้งานรอการใช้งานชั้นที่2
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ภาพที่4.13พื้นที่การเก็บวัสดุช้ นั ที่1

ภาพที่4.14พื้นที่การเก็บวัสดุช้ นั ที่1

2) สะดวกคือ การจัดวางของที่จาเป็ นต้องใช้ ให้เป็ นระเบียบ สามารถจับหยิบได้ทนั ที โดยคณะ
ผูจ้ ดั ทาดาเนินการดังนี้
1. การนาอุปกรณ์ ทไี่ ม่ เป็ นระเบียบมาจัดแยก ใส่ ถุงและใส่ กล่องการแยกหมวดของอุปกรณ์ โดย
การแยกประเภทของอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งแยกได้ดงั ต่อไปนี้
- การจัดแยกอุปกรณ์ ใส่ ถุง 10ตัว/1ถุง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและการเบิกวัสดุ เช่ นน็อตตัวผู1้ 0
ตัว/1ถุง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและการเบิกวัสดุ

ภาพที่4.15การนาปุกสี ขาวพลาสติก ออกมาจากกล่อง
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ภาพที่4.16การนาพรากติกสี ขาวปุกมาใส่ ถุงอย่างเรี ยบร้อย

ภาพที่4.17การแยกน็อตออกมาจากกล่อง
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ภาพที่4.18การนาน็อตมาใส่ ถุงอย่างเรี ยบร้อย
2การนากล่ องจัดเรียงให้ เข้ า ที่เป็ นการจัดเรี ยงประเภทของอุปกรณ์เพื่อให้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เพียงพอและสะดวกต่อการค้นหาโดยการจัดวางอุปกรณ์ให้เป็ นส่ วนและ มีป้ายหรื อสติกเกอร์ บอกให้
ชัดเจนเช่ น อุปกรณ์ชนิ ดของ บล็อกพลาสติกกันน้ า และ กล่ องตั้งสัญญาณอุปกรณ์ กล่ อง APหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ สารองสายเคเบิ้ลสาหรับการติดตั้งสัญญาณ กล่องรับสัญญาณEnGenius, Cable Blue

ภาพที่4.19การจัดเรี ยงของระบบสื่ อสารให้อยูด่ ว้ ยกันชั้นที่ 2
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ภาพที่4.20การจัดเรี ยงของระบบอินเทอร์ เน็ตชั้นที่ 2

ภาพที่4.21การจัดเรี ยงอุปกรณ์ภาพหน้าจอชั้นที่2
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ภาพที่4.22การจัดเรี ยงระบบสายไฟเบอร์อินเทอร์ เน็ตชั้นที่2

Cat 5 SE & Cat 6

Cable tie
ภาพที่4.23 การจัดเรี ยงกล่องให้เรี ยบร้อยและเหมือนกัน
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ภาพที่4.24การนากล่องรับสัญญาณEnGeniusมาใส่ กล่องให้เรี ยบร้อย

ภาพที่4.25การจัดเรี ยงกล่องCable Blue
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3)สะอาดคือ ปราศจากความมัวหมองสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็ นที่เจริ ญตา ทาให้เกิ ด
ความสบายใจแก่ผูพ้ บเห็ น ผูท้ ี่ มีความสะอาด คือ ผูร้ ักษาร่ างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่ งแวดล้อม ถูกต้องตาม
สุ ขลักษณะ โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการดังนี้
1.การนากล่องมาเช็ดทาความสะอาดเก็บให้เข้าที่ก่อนที่จะนาไปใช้งาน

ภาพที่4.26นากล่องอุปกรณ์มาเช็ดก่อนใช้งาน
2. การนากล่องCCTV มาเช็ดทาความสะอาดก่อนนาไปติดตั้ง Onsite

ภาพที่4.27นากล่องอุปกรณ์ CCTV มาทาความสะอาด
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3.การทาความสะอาดพื้นที่อยูบ่ ริ เวณทางเดินและหน้าบริ ษทั

ภาพที่4.28การกวาดพื้นบริ เวณหน้าบริ ษทั

ภาพที่4.29 การทาความสะอาดพื้นภายในบริ ษทั และ เช็ดชั้นวางของ
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4. การทาความสะอาดพื้นที่อยูบ่ ริ เวณชั้นวางของชั้นที่ 2

ภาพที่4.30พื้นที่ช้ นั เก็บของยังไม่ได้ทาความ

ภาพที่4.31 พื้นที่ช้ นั เก็บของทาความสะอาดแล้ว

4)สุ ขลักษณะคือการสร้างมาตรฐานเพื่อการปฏิบตั ิ 3ส (สะสาง สะดวกและสะอาด)วิธีการคือ
1. จัดทาแบบตรวจสอบ เพื่อเป็ นแบบตรวจสอบปฏิบตั ิการ 3ส แรกไว้ให้สม่าเสมอ โดยสร้างแบบ
ตรวจสอบและการบันทึกตรวจสอบผ่าน โปรแกรม Microsoft Excelใช้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบสิ นค้า
และวัสดุต่าง ๆไว้ดงั นี้
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2. การเขียนรายละเอียดการเบิก และ การนาใบตรวจสอบและเช็คสิ นค้าที่เบิกไปใช้งานวันต่อวัน

ภาพที่4.32การเขียนใบตรวจสอบ-เช็ค สิ นค้า ภาพที่4.33การเขียนใบตรวจสอบ-เช็ค สิ นค้า
5)สร้ างนิสัยคือ รักษาสภาพการทา 4ส (สะสาง สะดวก สะอาดและสุ ขลักษณะ)ให้คงอยู่ และมี
ความสม่าเสมอวิธีการคือสร้างแบบประเมินเพื่อให้หัวหน้าพนักงานในคลังสิ นค้า เป็ นผูต้ รวจสอบให้
คะแนนเพื่อวัดผลการทากิ จกรรม 5ส ของพนักงานแผนกคลังสิ นค้าว่าเป็ นไปตามมาตรฐานกลางที่ได้
กาหนดไว้หรื อไม่ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้งและรายงานผลคะแนนจากการทากิ จกรรม 5ส ของ
พนักงานภายในคลังสิ นค้าได้ทราบว่า บรรลุเป้ าหมายของการจัดกิ จกรรม 5ส หรื อไม่ โดยรายการใน
การประเมินมีหวั ข้อดังนี้
1) รักษาความสะอาดอุปกรณ์ อื่นๆ
2) การมีสิ่งของเกินความจาเป็ นของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
3) ความเป็ นระเบียบการจัดเก็บ/จัดวาง สิ นค้าและอุปกรณ์ต่างๆ
4) การดูแลรักษาความสะอาดเช่น พื้น ทางเดิน ชั้นวางของ
5) การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
6) การเก็บอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
7) ความปลอดภัยในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
8) การจัดสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้นหา

33

ตารางที่ 4.2 แบบประเมินการทากิจกรรม5 ส ในคลังสิ นค้าของบริ ษทั เซสท์ต้ ี เทคโซลูชนั่ จากัด

ภาพที่4.34 ตารางการตรวจให้คะแนนของ บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จากัด
4.1.3ผลจากการทากิจกรรม 5ส ในคลังสิ นค้ าของบริษัท เซสท์ตี้ เทคโซลูชั่นจากัด
หลังจากที่ได้ทากิจกรรม 5ส สามารถสรุ ปผลการดาเนินงานได้ดงั นี้
1.ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้ามากขึ้น เพราะพื้นที่ในบริ ษทั เซสท์ต้ ีเทคโซลูชน่ั จากัด มีพ้ืน
จากัด
2.เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา และ วัสดุอุปกรณ์มีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
3.พื้นที่และทางเดินมีความสะอาดเรี ยบร้อย ไม่มีอะไรมาขวางทางเดิน
4.ทุกคนสามารถช่วยกันเก็บวัสดุในการใช้งานในครั้งต่อไปได้เอง จนเกิดความชิน
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Before

After

ภาพที่4.35การจัดเก็บอุปกรณ์ยงั ไม่ให้เป็ น

ภาพที่4.36การทาความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์
ระเบียบให้เป็ นระเบียบ
After

Before

ภาพที่4.37การเก็บวัสดุยงั ไม่จดั ระเบียบ ชั้นที่1

ภาพที่4.38วัสดุมีการจัดเก็บวัสดุเรี ยบร้อยชั้นที่1
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Before

ภาพที่4.39การเก็บวัสดุยงั ไม่จดั ระเบียบชั้นที่1
Before

ภาพที่4.41 การเก็บวัสดุยงั ไม่จดั ระเบียบชั้นที่1

After

ภาพที่4.40วัสดุมีการจัดเก็บวัสดุเรี ยบร้อยชั้นที่ 1
After

ภาพที่4.42การเก็บวัสดุเรี ยบร้อยแล้วชั้นที่1
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Before

After

ภาพที่4.43การเก็บวัสดุยงั ไม่จดั ระเบียบชั้นที่2

ภาพที่4.44การเก็บวัสดุที่จดั ระเบียบแล้วชั้นที่2

4.2 การพัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel
คณะผูจ้ ดั ทาเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมMicrosoft
Excel สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็ นจานวนมากสามารถคานวณและประมวลผลได้แม่นยาและสามารถ
เพิม่ เติมข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายอีกทั้งยังความสะดวกสบายในการค้นหารายการวัสดุและสิ นค้าซึ่ งมีข้ นั ตอน
ดังนี้
4.2.1วิธีการสร้างระบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้าด้วยโปรแกรม Microsoft excel
4.2.2 การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
1)การบันทึกข้อมูลในระบบ
2)การตรวจสอบการสั่งซื้อและการจัดเก็บสิ นค้า
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4.2.1วิธีการสร้ างระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วยโปรแกรม Microsoft excel
1.เปิ ดโปรแกรมMicrosoft Excel แล้วกดคลิก ที่เวิร์คบุค๊ เปล่า

รู ปภาพที่4.2.1เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel
2.เมื่อเปิ ดเสร็ จจะได้ภาพแบบนี้

รู ปภาพที่4.2.2รู ปแบบโปรแกรม
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3.สร้างหัวข้อที่จะทาการเก็บข้อมูลเพื่อทา Stock

รู ปภาพที่4.2.3การสร้างหัวข้อ
4.กรอก Code , รายละเอียดสิ นค้า , Brandและ ประเภทอุปกรณ์

รู ปภาพที่4.2.4ใส่ ชื่อหรื อรายละเอียดสิ นค้า
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5.คลุม Column C-F

รู ปภาพที่4.2.5คลุม Column ตามที่เราต้องการ
6.เปลี่ยนประเภท Column C-F

รู ปภาพที่4.2.6คลุม Column C-F เพื่อให้สามารถไปทาการเปลี่ยนเป็ นแยกประเภท

40

7. ให้เป็ นประเภท "บัญชี" ตามรู ป

รู ปภาพที่4.2.7กดตกลงตามภาพ
8.จะได้ภาพแบบนี้หลังจากนั้น และ เปลี่ยนชื่อ Sheet 1 เป็ น Report Stock

รู ปภาพที่4.2.8เปลี่ยนชื่อ Sheet1 ทางมุมล่าง-ซ้ายสุ ด (+)
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9.สร้าง Sheet ใหม่ข้ ึนมาเพื่อใส่ รายละเอียดอุปกรณ์ที่จะทา Stock

รู ปภาพที่4.2.9 กลับไปเปลี่ยนชื่อหรื อตั้งชื่อเดียวกับข้อที่ 8
10.มาหน้า Sheet ที่สร้างไว้เมื่อก่อนหน้านี้

รู ปภาพที่4.2.10 ใส่ สูตรในช่อง "Detail" ดังนี้ =VLOOKUP([@Name],'Report Stock'!A:B,2,FALSE)
หมายเหตุ : สู ตร Vlookupเป็ นการดึงข้อมูลจาก Sheet ที่ตอ้ งการ
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11.จะได้ขอ้ มูลตามภาพนี้ ในช่อง "Brand" ก็ทาเช่นเดียวกันกับข้อที่8

รู ปภาพที่4.2.11ในช่อง "Brand" ก็ทาเช่นเดียวกันกับข้อที่ 8
12.หลังจากสร้าง Sheet สาหรับการคียข์ อ้ มูล Stock แล้ว

รู ปภาพที่4.2.12ให้สร้าง Sheet ที่มีไว้สาหรับการเบิก – คืน ใน Column สี ส้ม
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4.2.2 การใช้ งานระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel
1)การบันทึกข้ อมูลในระบบโปรแกรม Microsoft Excel
1.เปิ ดมาที่ Sheet "Report Stock"

รู ปภาพที่4.2.13สู ตร =SUMIFS('Key Data'!G:G,'KeyData'!B:B,[@Code])
-คาอธิ บายเพื่อความเข้าใจสู ตร Sumifs คือการนับผลรวมในชี ทที่เราต้องการ ในที่นี่คือ Sheet "Key
Data" โดยให้ต้ งั ต้นจาก Column "จานวน" ที่เราต้องการผลรวมก่อน แล้วใส่ เครื่ องหมาย (,) ตามด้วย
Column "Code" ที่เราต้องการทาการนับ ในที่น้ ี คือ Column "Name" แล้วใส่ เครื่ องหมาย (,) ตามด้วย
cell ที่เราใช้เพื่อทาการรวมข้อมูล ในที่น้ ีคือ Cell "B2" แล้วจึงปิ ดวงเล็บเป็ นการจบสู ตร
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2.กรอก รายการหรื อรหัสสิ นค้าวัสดุในช่อง Code,รายละเอียดสิ นค้า,Band,จานวน,หน่วย,Remark,
ประเภทอุปกรณ์

รู ปภาพที่4.2.14 สร้างรายการขึ้นมาใหม่
3.กลับมาหน้า Key Data

รู ปภาพที่4.2.15 การเพิ่มรายการ
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4.คลุม Column ตามที่เราต้องการ วิธีเพิ่มสิ นค้าชนิดเดียวกันอย่างรวดเร็ วคือ Ctrl+D

รู ปภาพที่4.2.16 วิธีการเพิ่มจานวนสิ นค้า
5.จะได้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว

รู ปภาพที่4.2.17 การเพิ่มจานวน
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6.ในช่อง S/N ก็ทาตามแบบเดียวกันกับ ข้อที่ 15

รู ปภาพที่4.2.18 การเพิ่ม Ctrl + D อย่างรวดเร็ ว19.ทาการแก้ไขตัวเลขข้างหลังในช่อง S/N
แทน
7.การพิมพ์ข้ ึนมาใหม่เพื่อลดเวลา

รู ปภาพที่4.2.19 เพิ่มตัวเลขในช่อง G หัวข้อ Qty +1ทุกตัวอย่างละเครื่ อง
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2)การตรวจสอบการสั่ งซื้อและการจัดเก็บสิ นค้ า
ผูต้ รวจสอบบัญชีมกั พบว่าหากกิจการมีวสั ดุและสิ นค้าหลากหลายประเภท การตรวจสอบจะทา
ได้ยากขึ้น เช่น หากต้องตรวจสอบวัสดุในช่อง S/N หรื อช่องต่าง ๆ ผูส้ อบบัญชีอาจเผชิญกับปั ญหาการ
สังเกต และทาการเพิ่มหัวข้อในส่ วนช่ องนั้นเพื่อ กลับมาเช็คข้อมูลให้ถูกต้องและทาให้คน้ หาวัสดุและ
อุปกรณ์นาใช้งานในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น
1.ทาการเพิ่มหัวข้อใน I คือ Check Status S/N

รู ปภาพที่4.2.20 การเพิม่ หัวข้อเช็คสถานะ เพื่อตรวจสอบสิ นค้า
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2.ไปSheet data เบิก ตามภาพ แล้วทาการพิมพ์รายการที่ตอ้ งการเบิก

รู ปภาพที่4.2.21 การตรวจสอบรายการเบิกสิ นค้าเข้า-ออก
3.กลับมาหน้า Sheet Report Stock เพื่อตรวจสอบว่าสิ นค้าได้ทาการเบิกไปแล้ว แล้ว ในช่องจานวนจะ
ลดลง 3 เพราะเราทาการเบิกใน Sheet Data เบิกไปเรี ยบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว

รู ปภาพที่4.2.22 การตรวจสอบสิ นค้า
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4.ถ้าหากต้องการตรวจสอบสิ นค้า หรื อนาสิ นค้ามาคืน ก็ตอ้ งทาการลบหมายเลขดังกล่าวออก

รู ปภาพที่4.2.23การคืนสิ นค้าหรื อวัสดุ ก็จะกลับมาเท่าเดิม
5.จานวนก็จะกลับมาอยูเ่ ท่าเดิม

รู ปภาพที่4.2.24เสร็จสิ ้นขันตอนการตรวจสอบการสั
้
่งซื้อและการจัดเก็บสิ นค้า
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทามีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ ยวกับคลังสิ นค้า โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel และ การนากิจกรรม 5 ส. เข้ามาพัฒนาจัดเก็บคลังสิ นค้า พบว่าเกิดประโยชน์และ
ส่ งผลดีตอการดาเนินการของฝ่ ายคลังสิ นค้า ดังนี้
ระบบบันทึกข้ อมูลเกีย่ วกับคลังสิ นค้ า โดยใช้ Microsoft Excel
1. ฝ่ ายคลัง สิ น ค้า สามารถบริ ห ารจัด การและวางแผนเกี่ ย วกับ การซื้ อ สิ น ค้า ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพทาให้คลังสิ นค้าแต่ละประเภทมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการ ไม่มากหรื อน้อย
จนเกินไป
2. ฝ่ ายคลังสิ นค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าในคลังได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
3. ข้อมูลมีการจัดทาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่าง
รวดเร็ วและทาให้การดูแลรักษาข้อมูลมีความสะดวกสบายมากขึ้น
4. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็ นจานวนมากและรองรับผูใ้ ช้งานได้หลายคน
การทากิจกรรม 5 ส.
1. นากิจกรรม 5 ส. มาใช้รวมกับการจัดการสิ นค้าในคลังของบริ ษทั เช่น นาระบบ สะสาง
คือ การแยกสิ นค้าที่ตอ้ งการใช้ประจา แยกอกจากสิ นค้าที่ไม่จาเป็ น หรื อ สิ นค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้ ทา
ให้สามารถหาสิ นค้าที่ตอ้ งการได้ง่าย และรวดเร็ ว
2. สร้างระเบียบวินยั ให้พนักงานรู้จกั การมีระเบียบมากขึ้นและยังช่ วยในด้านความสะอาด
เรี ยบร้อยอีกด้วย
5.2 สรุ ปผลจากการทาโครงการ
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการทาโครงการ
ด้ านวิชาการ
1.ได้รับความรู ้ดา้ นคลังสิ นค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ นค้าอย่างถูกวิธี
2.ได้รับทักษะด้านการเรี ยนรู้จากวิชาการ หัวข้อ กิจกรรม 5ส
3.ได้เรี ยนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และนามาจัดการระบบได้ถูกต้อง
ด้ านสั งคม
1.ได้ทกั ษะด้านการติดต่อ สื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและพนักงานนอกสถานที่
2.ได้ทกั ษะในการปรับตัวให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3.ได้รับประสบการณ์ในการทางานจริ งทั้งในบริ ษทั และนอกสถานที่
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5.2.2 ปัญหาในการจัดทา
1.สิ นค้าในคลังมีอยูห่ ลายประเภท ทาให้ยากต่อการจดจา
2.คลังสิ นค้ามีพ้นื ที่ที่จากัด ทาให้ยากต่อการแยกประเภทและจัดวาง
3.ทางบริ ษทั ไม่มีระบบในการจัดวางสิ นค้าที่ถูกต้อง ทาให้ยากต่อการค้นหาสิ นค้าในคลัง
5.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.ทาการแยกประเภทและตรวจสอบสิ นค้าให้ถูกต้อง ก่อนนาไปเก็บในคลังสิ นค้า เพื่อง่าย
ต่อตรวจสอบ
2.ทาการเช็คสิ นค้าในคลังเพื่อจากัดจานวนสิ นค้าที่จะสั่งเข้ามาใหม่ให้พอต่อการจัดเก็บ ใน
คลังสิ นค้าที่มีพ้นื ที่จากัด
3.ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ การนาระบบ กิ จกรรม5ส เข้ามาปรับการจัดการ
คลังสิ นค้าเพื่อให้เป็ นระบบ และง่ายต่อการใช้งาน
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ด้ านวิชาการ
1.ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการจัดการคลังสิ นค้าอย่างถูกวิธี
2.ได้รับความรู้ดา้ นการใช้ภาษาในการทางาน
3.ได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ด้ านสั งคม
1.ได้รับทักษะด้านการติดต่อสื่ อสารและดาเนินงาน
2.ได้รับทักษะในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
3.ได้รับทักษะในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็ จตรงต่อเวลา
5.3.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการทางานจริ งมาก่อน ทาให้การปฏิบตั ิงานจริ งล่าช้า
2.วัสดุในคลังสิ นค้ามีหลากหลายประเภท ทาให้ยากต่อการจดจา
3.มีปัญหาด้านการสื่ อสาร เนื่ องจากในการทางานจริ งมีการใช้ศพั ท์เฉพาะทางเทคนิ คของ
บริ ษทั
5.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.นักศึ กษาต้องมี ความกระตือรื อร้ นในการทางาน เมื่อพบปั ญหาได้มี การสอบถามการ
แก้ไขปั ญหาจากทางพี่เลี้ยงทันที
2.ใช้เวลาว่างจากการทางาน เพื่อจดจาประเภทของสิ นค้าในคลัง
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3.มีการสอบถามพี่เลี้ยง เกี่ ยวกับศัพท์เฉพาะทางเทคนิ คที่ใช้ในการทางาน เพื่อความเข้าใจ
ในการทางานที่สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจ
1.เตรี ยมพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจ เพื่อรับแรงกดดันจากการทางาน
2.ต้องมีการเรี ยนรู้วฒั นธรรมขององค์กรและศึกษากฎข้อบังคับ ในการทางานในองค์กร
3.ต้องมีความมัน่ ใจในการสื่ อสาร เพื่อบุคลิกภาพที่ดี
4.กระตุน้ ตนเองให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
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Abstract
The objectives of this project was to use 5S system
in order to develop a product storage system, and
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Co.Ltd.
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product; 2) Decreasing product checking time; 3)
Can record large amount of data
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วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อนำหลัก 5ส มำใช้ในกำรจัดกำรคลังสิ นค้ำและ
เพื่อบันทึ กระบบคลังสิ นค้ำของบริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค
โซลูชนั่ จำกัด ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ขอบเขตของโครงงาน
- ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ ศึ กษำและหำแนวทำงกำร
แก้ไขปั ญหำ ด้ว ยกำรนำแนวคิ ด หลักกิ จกรรม 5ส
และ เพื่อพัฒนำข้อมูลสิ นค้ำในคลังด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel มำประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดเพื่อกำรจัดกำรบริ เวณคลังสิ นค้ำ
- ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ศึกษำเกี่ยวกับข้อมูลของ บริ ษทั
เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด
- ขอบเขตด้ำ นผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ได้แ ก่ พนักงำนแผนก
ผูด้ ูแลในส่วนของคลังสิ นค้ำ ของบริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค
โซลูชนั่ จำกัด
- ขอบเขตด้ำ นเวลำ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 14 พฤษภำคม
2562 – 30สิ งหำคม 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
- กำรจัดสิ นค้ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในคลังสิ นค้ำมี
ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

-เพิม่ พื้นที่ในกำรจัดสรรของสิ นค้ำมีประสิ ทธิ มำก
ขึ้น
-กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับคลังสิ นค้ำมี ควำมเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยและถูกต้อง
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กาหนดหัวข้ อโครงงาน
ศึ กษำข้อมูลที่ เกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิงำนและปั ญหำ
ในกำรดำเนิ นงำนภำยในองค์กำรแล้วนำมำปรึ กษำ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ และพนักงำนที่ปรึ กษำเพื่อกำหนด
หัวข้อโครงงำน
2.ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ของกิ จ กรรม 5ส.ท ำกำรศึ ก ษำฝ่ ำยต่ ำ งๆภำยใน
บริ ษ ัท ว่ำ มี กี่ ป ระเภทอะไรบ้ำ งและท ำกำรศึ ก ษำ
ระบบกำรกำรพัฒ นำคลัง สิ น ค้ำ ด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel ว่ำแต่ละระบบมีลกั ษณะอย่ำงไร
ข้อ ดี และ ข้อ เสี ย เพื่ อ ที่ จ ะได้ท ำกำรเลื อ กแบบ
จัดสรรพื้นที่
3.การวางแผนดาเนินการ
ทำกำรศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับเอกสำร
ต่ำงๆที่ ตอ้ งบันทึ กศึ กษำรู ปแบบกำรบันทึ กข้อมู ล

Abstract

เพื่อออกแบบฟอร์ มระบบกำรพัฒนำคลังสิ นค้ำด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel
4.การลงมือปฏิบัตงิ านตามแผนทีว่ างไว้
ท ำกำรออกแบบฟอร์ ม กำรบัน ทึ ก ข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรม MicrosoftExcel โดยมีกำรกำหนดหัวข้อ
ต่ำงๆในแบบฟอร์ม จำกนั้นจึงรวบรวมแฟ้ มข้อมูล
ต่ำงๆ ของฝ่ ำยอำคำร เช่น ข้อมูลกำรซ่อมแซม และ
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยต่ ำ งๆ น ำมำบัน ทึ ก ลงใน
แบบฟอร์มที่ได้จดั ทำขึ้น
5.สรุปผลและจัดทารู ปเล่ มโครงงาน
น ำข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท้ ัง หมด มำท ำกำรสรุ ป ผลในกำร
ทำงำนและจัดทำรู ปเล่มโครงงำน
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1การน ากิ จ กรรม5สมาพั ฒ นาการจั ด เก็ บ
คลังสินค้ า
4.1.1 กำรสำรวจปั ญหำ
จำกกำรสำรวจปั ญหำในบริ ษทั ซสท์ต้ ี เทคโซลูชนั่
จำกัด พบว่ำบริ ษทั ได้มีกำรจัดเก็บสิ นค้ำและวัสดุ
แบ่งเป็ น 2 ชั้น คือชั้นที่1 และ ชั้นที่2 โดย
ชั้นที่ 1 คื อพื้ นที่ สำหรั บจัดเก็บวัสดุ แ ละอุ ปกรณ์
หลัง จำกกำร Onsite Serviceเช่ น บัน ได สำยไฟ
สัญญำณต่ำง ๆ รวมถึงพวกเครื่ องมือขนำดเล็ก-ใหญ่
เช่นไขควง ประแจ เทปสองหน้ำ กรรไกร สว่ำน
เจำะพื้นปูนไฟฟ้ ำ สว่ำนมือไฟฟ้ ำซึ่ งมีวสั ดุอุปกรณ์
และเครื่ องมือที่ตอ้ งจัดเก็บเป็ นจำนวนมำก ซี่ งพบว่ำ
มีปัญหำดังนี้
-กำรจัด เก็ บ วัสดุ แ ละอุป กรณ์ ห ลัง จำกกำร Onsite
Serviceจัดวำงอย่ำงไม่เป็ นระเบียบทำให้กำรยำกต่อ
กำรหยิบใช้
- จัดเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ในกำรใช้งำนต่อไป
4.1.2นากิจกรรม 5ส มาใช้ ในการแก้ ปัญหาในบริเวณ
คลังสินค้ า
คลังสิ นค้ำของบริ ษทั เซสท์ต้ ีเทคโซลูชนั่ จำกัด มีกำร
จัดเก็บสิ นค้ำเป็ น2 ส่วนคือชั้นที่1 และ ชั้นที่2 ซึ่งชั้น
ที่1 คือวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูป้ ฏิบตั ิ Onsite งำนต่ำง
ๆ ส่ วนชั้นที่ 2 คือเก็บสิ นค้ำและอุปกรณ์สำหรับIT

และรอกำรติ ด ตั้ ง โดยคณะผู ้ จั ด ท ำได้ ด ำเนิ น
กิจกรรม 5 ส ดังนี้
1)สะสางคือ กำรแยกของที่ ต ้องกำรและของที่ ไ ม่
ต้องกำรออกจำกกัน ของที่ไม่ตอ้ งกำรให้ขจัดทิ้งจะ
ดำเนิ นกำรจัดแยกของที่ จำเป็ นโดยคณะผูจ้ ดั ทำได้
ดำเนินกำรดังนี้

ภำพที่4.8พื้นที่กำรเก็บอุปกรณ์สำหรับ กล่อง
สัญญำณต่ำง ๆ
-กำรแยกประเภทของวัสดุ แ ละสิ นค้ำ อุ ปกรณ์ ที่ มี
มู ล ค่ ำ สู ง น ำไปเก็ บ ใส่ ช่ อ งเดี ย วกัน เช่ น อุ ป กรณ์
สื่ อสำรหรื ออุปกรณ์โทรมนำคม และ ในส่ วนของที่
ไม่มีมูลค่ำหรื อไม่ใช่วสั ดุอุปกรณ์ที่มีควำมสำคัญก็
นำออกไป เช่นขยะพลำสติก กล่องเปล่ำ เพื่อให้เวลำ
กำรเบิ ก สิ น ค้ำหรื อ นำไปใช้ใ ห้เ กิ ด ควำมง่ ำย และ
สะดวก ต่ อ กำรค้น หำเช่ น สำยไฟที่ เ หลื อ ใช้ และ
กล่องเปล่ำ รวมถึงอุปกรณ์ที่ชำรุ ดแล้วนำออกไปทิ้ง
ใ ห้ ต ร ง จุ ด ส่ ว น อุ ป ก ร ณ์ ส ำ ห รั บ ก ำ ร Onsite
ปฏิ บั ติ ง ำนข้ ำ งนอกพื้ นที่ จะท ำกำรแยกเป็ น
หมวดหมู่ในแต่ละช่องเช่น สำยไฟหมวกเซฟตี้เสื้ อ
สะท้อนแสงท่อเฟ็ กส์ สะหว่ำนมื อ สะหว่ำนไฟฟ้ ำ
สำยแลน และรวมถึงวัสดุอื่น ๆ
-กำรติ ดป้ ำยให้ชัดเจนสำหรั บอุปกรณ์ ที่รอกำรใช้
งำนและอุปกรณ์สำหรับ IT ที่ไม่สำมำรถนำมำรวม
กับวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่ นกล่องรับสัญญำณใน
ช่องเก็บของต่ำงๆเพรำะว่ำเวลำจะเบิ กของหรื อนำ
ของไปใช้ได้ จะต้องมำเอำเฉพำะตรงจุดนี้เท่ำนั้น
จำเป็ นออกไปทิ้งและรวมถึงขยะชั้นที่ 2

ให้ชดั เจนเช่น อุปกรณ์ชนิ ดของ บล็อกพลำสติกกัน
น้ ำ และ กล่องตั้งสัญญำณอุปกรณ์กล่อง APหน้ำจอ
คอมพิ ว เตอร์ สำรองสำยเคเบิ้ ล สำหรั บ กำรติ ด ตั้ง
สัญญำณ กล่องรับสัญญำณEnGenius, Cable Blue
ภำพที่4.12ติดป้ ำยบอกไว้สำหรับหน้ำ
จอคอมพิวเตอร์ที่รอกำรใช้งำนรอกำรใช้งำนชั้นที่2
2) สะดวกคือ กำรจัดวำงของที่จำเป็ นต้องใช้ ให้เป็ น
ระเบี ยบ สำมำรถจับหยิบได้ทนั ที โดยคณะผูจ้ ดั ทำ
ดำเนินกำรดังนี้
1. กำรนำอุปกรณ์ที่ไม่เป็ นระเบียบมำจัดแยก ใส่ ถุง
และใส่ กล่องกำรแยกหมวดของอุป กรณ์ โดยกำร
แยกประเภทของอุปกรณ์ตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่ ง
แยกได้ดงั ต่อไปนี้
- กำรจัด แยกอุ ป กรณ์ ใ ส่ ถุ ง 10ตัว /1ถุ ง
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเก็บและกำรเบิกวัสดุ เช่น น็อตตัว
ผู1้ 0ตัว/1ถุง เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเก็บและกำรเบิกวัสดุ

ภำพที่ 4 .15กำรน ำปุ กสี ข ำวพลำสติ ก ออกมำจำก
กล่อง

ภำพที่ 4.16กำรนำพลำสติ กสี ขำวปุ กมำใส่ ถุงอย่ำง
เรี ยบร้อย
2) กำรน ำกล่ อ งจัด เรี ย งให้ เ ข้ำ ที่ เ ป็ นกำรจัด เรี ย ง
ประเภทของอุ ปกรณ์ เพื่ อให้มี พ้ืน ที่ ใ นกำรจัด เก็ บ
เพี ย งพอและสะดวกต่ อ กำรค้น หำโดยกำรจัด วำง
อุปกรณ์ให้เป็ นส่ วนและ มีป้ำยหรื อสติกเกอร์ บอก

ภำพที่4.19กำรจัดเรี ยงของระบบสื่ อสำรให้อยู่
ด้วยกันชั้นที่ 2

ภำพที่4.20กำรจัดเรี ยงของระบบอินเทอร์เน็ตชั้นที่ 2

ภำพที่4.21กำรจัดเรี ยงอุปกรณ์ภำพหน้ำจอชั้นที่2
3) ส ะ อ า ด คื อ ป ร ำ ศ จ ำ ก ค ว ำ ม มั ว ห ม อ ง
สภำพแวดล้อม ควำมผ่องใส เป็ นที่ เจริ ญตำ ทำให้
เกิดควำมสบำยใจแก่ผพู ้ บเห็น ผูท้ ี่มีควำมสะอำด คือ
ผูร้ ักษำร่ ำงกำย ที่ อยู่อำศัย สิ่ งแวดล้อม ถูกต้องตำม
สุขลักษณะ โดยคณะผูจ้ ดั ทำได้ดำเนินกำรดังนี้
1.กำรนำกล่องมำเช็ดทำควำมสะอำดเก็บให้เข้ำ ที่
ก่อนที่จะนำไปใช้งำน

ภำพที่4.26นำกล่องอุปกรณ์มำเช็ดก่อนใช้งำน

ภำพที่4.28กำรกวำดพื้นบริ เวณหน้ำบริ ษทั

ภำพที่ 4 .34 ตำรำงประเมิ น บริ ษัท เซสท์ ต้ ี เทค
โซลูชนั่ จำกัด
4.1.3ผลจากการทากิจกรรม 5ส ในคลังสินค้ าของ
บริษัท เซสท์ ตี้ เทคโซลูชั่นจากัด
หลังจำกที่ ได้ทำกิ จกรรม 5ส สำมำรถสรุ ปผลกำร

ภำพที่4.29 กำรทำควำมสะอำดพื้นภำยในบริ ษทั
4)สุ ขลักษณะคือกำรสร้ำงมำตรฐำนเพื่อกำรปฏิบตั ิ 3
ส (สะสำง สะดวกและสะอำด)วิธีกำรคือ
1.จัด ท ำแบบตรวจสอบ เพื่ อ เป็ นแบบตรวจสอบ
ปฏิ บตั ิกำร 3ส แรกไว้ให้สม่ ำเสมอ โดยสร้ ำงแบบ
ตรวจสอบและกำรบันทึกตรวจสอบผ่ำน โปรแกรม
Microsoft Excelใช้เพื่อง่ำยต่อกำรตรวจสอบสิ นค้ำ
และวัสดุต่ำง ๆไว้ดงั นี้

5)สร้ างนิ สั ย คื อ รั ก ษำสภำพกำรท ำ 4ส (สะสำง
สะดวก สะอำดและสุ ข ลัก ษณะ)ให้ ค งอยู่ และมี

ดำเนินงำนได้ดงั นี้
1.ช่วยเพิ่มพื้นที่ ในกำรจัดเก็บสิ นค้ำมำกขึ้น เพรำะ
พื้นที่ในบริ ษทั เซสท์ต้ ี เทคโซลูชนั่ จำกัด มีพ้ืนจำกัด
2.เกิ ด ควำมสะดวกในกำรจัดเก็ บและค้น หำ และ
วัสดุอุปกรณ์มีควำมปลอดภัยมำกยิง่ ขึ้น
3.พื้ นที่ แ ละทำงเดิ นมี ควำมสะอำดเรี ยบร้ อย ไม่ มี
อะไรมำขวำงทำงเดิน
4.ทุ กคนสำมำรถช่วยกันเก็บวัสดุในกำรใช้งำนใน
ครั้งต่อไปได้เอง จนเกิดควำมชิน

ภำพที่4.35 กำรจัดเก็บอุปกรณ์ยงั ไม่ให้เป็ น

ควำมสม่ำเสมอวิธีกำรคือสร้ำงแบบประเมินเพื่อให้
หัวหน้ำพนักงำนในคลังสิ นค้ำ เป็ นผูต้ รวจสอบให้
คะแนนเพื่อวัดผลกำรทำกิจกรรม 5ส ของพนักงำน
แผนกคลังสิ นค้ำว่ำเป็ นไปตำมมำตรฐำนกลำงที่ ได้
กำหนดไว้หรื อไม่ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง
ตำรำงที่ 4.2 แบบประเมินกำรทำกิ จกรรม5 ส ใน
คลังสิ นค้ำของ บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทคโซลูชนั่ จำกัด

ภำพที่4.36 กำรทำควำมสะอำดและจัดเก็บอุปกรณ์

ทั้งยังควำมสะดวกสบำยในกำรค้นหำรำยกำรวัสดุ
และสิ นค้ำซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
4.2.1วิธีกำรสร้ำงระบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้ำด้วย
โปรแกรม Microsoft excel
ภำพที่4.37 กำรเก็บวัสดุยงั ไม่จดั ระเบียบ ชั้นที่1

4.2.2 กำรใช้งำนระบบบันทึ กข้อมูลคลังสิ นค้ำด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel
1)กำรบันทึกข้อมูลในระบบ
2)กำรตรวจสอบกำรสัง่ ซื้อและกำรจัดเก็บสิ นค้ำ
4.2.1วิธีการสร้ างระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วย
โปรแกรม Microsoft excel

ภำพที่4.38 วัสดุมีกำรจัดเก็บวัสดุเรี ยบร้อยชั้นที่3.

ภำพที่4.40 กำรเก็บวัสดุยงั ไม่จดั ระเบียบชั้นที่1

1.เปิ ดโปรแกรมMicrosoft Excel แล้วกดคลิ ก ที่
เวิร์คบุ๊คเปล่ำ

รู ปภำพที่4.2.1 เปิ ดโปรแกรมMicrosoft Excel
2.เมื่อเปิ ดเสร็ จจะได้ภำพแบบนี้

ภำพที่4.41 วัสดุมีกำรจัดเก็บวัสดุเรี ยบร้อยชั้นที่ 1
4.2 การพัฒนาระบบบั นทึก ข้ อ มู ล คลัง สิ น ค้ าด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft Excel

รู ปภำพที่4.2.2 รู ปแบบโปรแกรม
3.สร้ำงหัวข้อที่จะทำกำรเก็บข้อมูลเพื่อทำ stock

คณะผู ้จัด ท ำเลื อ กใช้โ ปรแกรม Microsoft
Excel ในกำรบั น ทึ ก ข้อ มู ล เนื่ อ งจำกโปรแกรม
Microsoft

Excel สำมำรถบัน ทึ ก ข้อ มู ล ได้เ ป็ น

จ ำนวนมำกสำมำรถค ำนวณและประมวลผลได้
แม่นยำและสำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลต่ำง ๆได้ง่ำยอี ก

รู ปภำพที่4.2.3 กำรสร้ำงหัวข้อ

4.กรอก Code รำยละเอี ย ดสิ น ค้ำ

Brandและ

ประเภทอุปกรณ์

รู ปภำพที่ 4.2.8 เปลี่ยนชื่อ Sheet1 ทำงมุมล่ำง-ซ้ำย
รู ปภำพที่4.2.4 ใส่ชื่อหรื อรำยละเอียดสิ นค้ำ
5.คลุม Column C-F

สุด (+)
9.สร้ำง Sheet ใหม่ข้ ึนมำเพื่อใส่รำยละเอียดอุปกรณ์
ที่จะทำ Stock

รู ปภำพที่4.2.5 คลุม Column ตำมที่เรำต้องกำร
6.เปลี่ยนประเภท Column C-F

รู ปภำพที่4.2.9 กลับไปเปลี่ยนชื่อหรื อตั้งชื่อเดียวกับ
ข้อที่ 8
10.มำหน้ำ Sheet ที่สร้ำงไว้เมื่อก่อนหน้ำนี้

รู ปภำพที่4.2.6คลุม Column C-F เพื่อให้สำมำรถไป
ทำกำรเปลี่ยนเป็ นแยกประเภท
7.ให้เป็ นประเภท "บัญชี" ตำมรู ป

รู ปภำพที่4.2.7 กดตกลงตำมภำพ
8.จะได้ภ ำพแบบนี้ หลัง จำกนั้น และ เปลี่ ย นชื่ อ
Sheet 1 เป็ น Report stock

รู ป ภำพที่ 4 .2.10 ใส่ สู ต รในช่ อ ง "Detail" ดัง นี้
=VLOOKUP([@Name],'Report
Stock'!A:B,2,FALSE)
หมำยเหตุ : สูตร vlookupเป็ นกำรดึงข้อมูลจำก sheet
ที่ตอ้ งกำร
11.จะได้ขอ้ มู ลตำมภำพนี้ ในช่ อง "Brand" ก็ท ำ
เช่นเดียวกันกับข้อที่8

ต้องกำรผลรวมก่อน แล้วใส่ เครื่ องหมำย (,) ตำม
ด้วย Column "Code" ที่เรำต้องกำรทำกำรนับ ในที่น้ ี
คือ Column "Name" แล้วใส่ เครื่ องหมำย (,) ตำม
ด้วย cell ที่ เรำใช้เพื่อทำกำรรวมข้อมูล ในที่ น้ ี คือ
Cell "B2" แล้วจึงปิ ดวงเล็บเป็ นกำรจบสูตร
2.กรอก รำยกำรหรื อรหัสสิ นค้ำวัสดุในช่อง Code,
รู ปภำพที่ 4.2.11 ในช่อง "Brand" ก็ทำเช่นเดี ยวกัน

รำยละเอี ย ดสิ น ค้ำ ,Band,จ ำนวน,หน่ ว ย,Remark

กับข้อที่ 8
12.หลังจำกสร้ำง Sheet สำหรับกำรคียข์ อ้ มูล stock
แล้ว

รู ปภำพที่4.2.14 สร้ำงรำยกำรขึ้นมำใหม่
3.กลับมำหน้ำ Key Data
รู ปภำพที่ 4.2.12 ให้สร้ำง Sheet ที่ มีไว้สำหรับกำร
เบิก – คืน ใน Column สี สม้
4.2.2 การใช้ งานระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วย
โปรแกรม Microsoft Excel
1)การบันทึกข้ อมูลในระบบโปรแกรม Microsoft
Excel
1.เปิ ดมำที่ Sheet "Report Stock"

รู ปภำพที่4.2.13 สูตร =SUMIFS('Key
Data'!G:G,'KeyData'!B:B,[@Code])
-คำอธิ บำยเพื่อควำมเข้ำใจสู ตร Sumifsคื อกำรนับ
ผลรวมในชี ทที่ เรำต้องกำร ในที่ นี่คือ Sheet "Key
Data" โดยให้ต้ งั ต้นจำก Column "จำนวน" ที่ เรำ

รู ปภำพที่4.2.15 กำรเพิ่มรำยกำร
4.คลุม Column ตำมที่เรำต้องกำร วิธีเพิ่มสิ นค้ำชนิด
เดียวกันอย่ำงรวดเร็ วคือ Ctrl+D

รู ปภำพที่4.2.16 วิธีกำรเพิ่มจำนวนสิ นค้ำ

5.จะได้อปุ กรณ์ชนิดเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว

รู ปภำพที่4.2.17 กำรเพิ่มจำนวน
6.ในช่อง S/N ก็ทำตำมแบบเดี ยวกันกับ ข้อที่ 15

1.ทำกำรเพิ่มหัวข้อใน I คือ Check Status S/N

รู ปภำพที่4.2.20 กำรเพิม่ หัวข้อเช็คสถำนะ
2.ไปSheet dataเบิก ตำมภำพ แล้วทำกำรพิมพ์
รำยกำรที่ตอ้ งกำรเบิก

รู ปภำพที่4.2.18 กำรเพิม่ Ctrl + D อย่ำงรวดเร็ ว
7.ทำกำรแก้ไขตัวเลขข้ำงหลังในช่อง S/N แทนกำร
พิมพ์ข้ ึนมำใหม่เพื่อลดเวลำ

รู ปภำพที่4.2.19 เพิ่มตัวเลขในช่อง G หัวข้อ Qty +1
ทุกตัวอย่ำงละเครื่ อง
2)การตรวจสอบการสั่งซื้อและการจัดเก็บสินค้ า
ผูต้ รวจสอบบัญ ชี ม ักพบว่ำ หำกกิ จ กำรมี ว สั ดุ แ ละ
สิ นค้ำหลำกหลำยประเภท กำรตรวจสอบจะทำได้
ยำกขึ้ น เช่ น หำกต้องตรวจสอบวัสดุ ในช่ อง S/N
หรื อช่องต่ำง ๆ ผูส้ อบบัญชีอำจเผชิญกับปั ญหำกำร
สัง เกต และท ำกำรเพิ่ มหัว ข้อ ในส่ วนช่ องนั้นเพื่ อ
กลับมำเช็ค ข้อมูล ให้ถูกต้องและทำให้คน้ หำวัสดุ
และอุปกรณ์นำใช้งำนในครั้งต่อไปได้ง่ำยขึ้น

รู ปภำพที่4.2.21 กำรเบิกสิ นค้ำเข้ำ-ออก
3.กลับมำหน้ำ sheet Report Stock เพื่อเช็คว่ำสิ นค้ำ
ได้ทำกำรเบิกไปแล้ว แล้ว ในช่องจำนวนจะลดลง 3
เพรำะเรำทำกำรเบิกใน sheet Data เบิกไปเรี ยบร้อย

รู ปภำพที่4.2.22 กำรเบิกสิ นค้ำเข้ำ-ออก
4.ถ้ำหำกต้องกำรนำสิ นค้ำมำคืน หรื อนำมำเก็บ ก็แค่
ทำกำรลบหมำยเลขออก

รู ปภำพที่4.2.23 กำรคืนสิ นค้ำหรื อวัสดุ

5.จำนวนก็จะกลับมำอยูเ่ ท่ำเดิม

รู ปภำพที่4.2.24 เสร็ จสิ้นขั้นตอนกำรตรวจสอบกำร
สัง่ ซื้อและกำรจัดเก็บสิ นค้ำ
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ด้ านวิชาการ
1.ได้รับควำมรู ้ดำ้ นคลังสิ นค้ำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
สิ นค้ำอย่ำงถูกวิธี
2.ได้รับทักษะด้ำนกำรเรี ยนรู ้จำกวิชำกำร หัวข้อ 5ส.
3.ได้เรี ยนรู ้กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ
นำมำจัดกำรระบบได้ถูกต้อง
ด้ านสังคม
1.ได้รับทักษะด้ำนกำรติดต่อสื่ อสำรและดำเนิ นงำน
จำกเพื่อนร่ วมงำนและบุคคลภำยนอก
2.ได้รับทักษะในกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีม
3.ได้ รั บ ทั ก ษะในกำรรั บ ผิ ด ชอบงำนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย ให้เสร็ จตรงต่อเวลำ
ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.นักศึ กษำไม่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ งมำ
ก่อน ทำให้กำรปฏิบตั ิงำนจริ งล่ำช้ำ
2.วัสดุในคลังสิ นค้ำมีหลำกหลำยประเภท ทำให้ยำก
3.มี ปัญหำด้ำนกำรสื่ อสำร เนื่ องจำกในกำรทำงำน
จริ งมีกำรใช้ศพั ท์เฉพำะทำงเทคนิคของบริ ษทั

แนวทางแก้ ปัญหา
1.นักศึ กษำต้องมีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำน
เมื่อพบปั ญหำได้มีกำรสอบถำมกำรแก้ไขปั ญหำจำก
ทำงพี่เลี้ยงทันที
2.ใช้เวลำว่ำงจำกกำรทำงำน เพื่อจดจำประเภทของ
สิ นค้ำในคลัง
3.มี ก ำรสอบถำมพี่ เ ลี้ ย ง เกี่ ย วกับ ศัพ ท์เ ฉพำะทำง
เทคนิ คที่ ใช้ในกำรทำงำน เพื่อควำมเข้ำใจในกำร
ทำงำนที่สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.เตรี ย มพร้ อ มด้ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ เพื่ อ รั บ แรง
กดดันจำกกำรทำงำน
2.ต้องมีกำรเรี ยนรู ้วฒั นธรรมขององค์กรและศึ กษำ
กฎข้อบังคับ ในกำรทำงำนในองค์กร
3.ต้องมีควำมมัน่ ใจในกำรสื่ อสำร เพื่อบุคลิกภำพที่ดี
4.กระตุน้ ตนเองให้มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
กิตติกรรมประกาศ
กำรที่ คณะผูจ้ ดั ทำได้มำปฏิ บตั ิงำนในโครงงำนสห
กิจศึกษำ ณ บริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัดตั้งแต่
วัน ที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30 สิ ง หำคม
2562 ส่งให้คณะผูจ้ ดั ทำได้รับควำมรู ้รวมถึงเทคนิ ค
และประสบกำรณ์ ต่ ำ งๆที่ มี ค่ ำ มำกมำยส ำหรั บ
โครงงำนสหกิ จศึกษำฉบับนี้ สำเร็ จลงได้ดว้ ยดี จำก
ควำมร่ วมมือและสนับสนุนจำกหลำยฝ่ ำยดังนี้
1.คุณอมรศักดิ์ พัดเกิดผูด้ ูแลStore
2.คุณวิชุดำ ลิมปภำพันธ์ผจู ้ ดั ซื้อฝ่ ำยOnline
3.อำจำรย์โสภิดำ ทะสังขำ อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และบุคคลท่ำนอื่นๆที่ ไม่ได้กล่ำวนำมทุกท่ำนที่ ได้
ให้คำปรึ กษำและช่ วยเหลื อในกำรจัดทำโครงงำน
ฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้กำรดูแลและให้
ควำมเข้ำใจกับช่ วงเวลำของกำรปฏิ บตั ิ งำนจริ งซึ่ ง
คณะผูจ้ ดั ทำขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่ำงสู งไว้ ณ ที่ น้ ี
ด้วย
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โครงงำนเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1.กำรนำหลัก 5ส มำพัฒนำกำรจัดเก็บคลังสิ นค้ำ และ 2.กำรพัฒนำระบบ
บันทึกข้อมูลคลังสิ นค้ำด้วยระบบ Microsoft Excel ของบริ ษทั เซสท์ต้ ี เทค โซลูชนั่ จำกัด
คณะผูจ้ ดั ทำได้ดำเนิ นกำรโดยใช้หลักกิ จกรรม 5ส. มำใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำบริ เวณ คลังสิ นค้ำ ซึ่ งผลดำเนิ นงำน
ได้รับผลที่ได้รับคือ 1.ทำให้สำมำรถหำสิ นค้ำที่ตอ้ งกำรได้ง่ำยและรวดเร็ ว 2.สร้ำงระเบียบวินยั ให้แก่พนักงำนรู ้จกั กำรมี
ระเบียบมำกขึ้น 3.ช่วยในด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดเรี ยบร้อย ในส่ วนของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ผลที่ ได้รับคื อ1.สำมำรถบริ หำรจัดกำรและวำงแผนเกี่ ยวกับกำรสั่งซื้ อได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ 2.
ตรวจสอบข้อมูลสิ นค้ำในคลังได้อย่ำงรวดเร็ ว 3.สำมำรถเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็ นจำนวนมำก
การดาเนินงาน
- การนากิจกรรม 5 ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้ า
1.สะสาง คือกำรแยกของที่ตอ้ งกำรและของที่ไม่ตอ้ งกำรออกจำกกัน โดยขจัดทิ้งของที่ไม่ตอ้ งกำร
2.สะดวก คื อกำรนำของที่ ตอ้ งกำร เช่ นวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือต่ำง ๆ มำจัดแยกตำมหมวดหมู่ ตำมประเภทและ
ลักษณะกำรใช้งำน แล้วจัดใส่ถุงและใส่กล่องตำมชนิดและลักษณะของแต่ละอุปกรณ์
3.สะอาด คือกำรทำควำมสะอำดวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ ตลอดจนบริ เวณสถำนที่ในกำรจัดเก็บ
4.สุ ขลักษณะ คือกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยและกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบผ่ำนโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้
ง่ำยต่อกำรตรวจสอบสิ นค้ำและวัสดุต่ำง ๆ
5.สร้ างนิสัย คือกำรปลูกฝั งให้พนักงำนทำกิ จกรรม 5ส อย่ำงต่อเนื่ อง มีกำรประเมินกำรดำเนิ นกิ จกรรมตำมรำยกำร
ประเมินที่กำหนด
- การพัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลคลังสินค้ าด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel
4.1การนากิจกรรม5สมาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้ า มีกระบวนกำรดำเนินงำนคือ กำรสำรวจปั ญหำ กำรนำกิจกรรม 5ส
มำใช้ในกำรแก้ปัญหำในบริ เวณคลังสิ นค้ำ และกำรประเมินผลจำกกำรทำกิจกรรม 5ส ในคลังสิ นค้ำ
4.2 การพัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลคลังสิ นค้ าด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยมีกระบวนกำร คือ 1.กำรสร้ำงแบบ
บันทึกข้อมูลคลังสิ นค้ำด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2.กำรใช้แบบบันทึกข้อมูลคลังสิ นค้ำ โดยกำรบันทึกข้อมูลใน
ระบบ และกำรตรวจสอบกำรสัง่ ซื้อและกำรจัดเก็บสิ นค้ำ
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